
  ۱۱۱-۱۲۰: ۱۳۸۹ سال /۲شماره /  ٤٦ جلد/ بيماريهاي گياهي  

۱۱۱  

 
  

  ارقام جو نسبت به بيماري پاخوره گندمارزيابي
(Gaeumannomyces graminis var. tritici) *  

  

  

EVALUATION OF BARLEY CULTIVARS TO TAKE-ALL DISEASE OF 
WHEAT (Gaeumannomyces graminis var. tritici)  

  

 

   ۲ليال زارع و ۱**يعبدالرحمان فصيحيان

  )۱۶/۴/۱۳۸۹ :تاريخ پذيرش؛  ۳۰/۱۰/۱۳۸۸: تاريخ دريافت(

 
  چكيده

 حساسيت نسبت به جدايه ايراني عامل  بيماري پاخوره گنـدم در شـرايط اتاقـك    زانيم از نظر جو  ارقامي تعدادين بررسيدر ا

 رديفـه و  چهـار  جو ، رديفهدو جو ،نهي بدون پوش جواي يشامل جو محل جو ارقام انواع بذرهای. رشد مورد بررسي قرار گرفتند

 كـشت  (Gaeumannomyces graminis var. tritici) قارچ عامـل بيمـاري پـاخوره گنـدم     آلوده بههاي  رديفه در لولهششجو 

.  مـورد ارزيـابي قـرار گرفـت    يزنهيپس از ما چهار هفتهفوق درشرايط اتاقك رشد در مرحله گياهچه  واكنش گياهان. گرديدند

 نتايج حاصـل    .گيري گرديد وزن خشك اندام هوايي اندازه     و   ،ارتفاعاهش   ك ، شاخص عالئم بيماري   ، طوقه و آلودگي ريشه    زانيم

 نهي بـدون پوشـ  جو .گيري شده بودهاي اندازه جو در شاخصارقام انواع  ي بعضدار در بينبيانگر اختالفات معني يبررساز اين 

و دو جو  انواع ارقام. ختصاص دادندخود اه  رديفه كمترين ميزان آلودگي ريشه و شاخص عالئم بيماري را بشش بيشترين و جو

 ديگر  در .دار بين آنها مشاهده نگرديد    گونه اختالف معني   رديفه قرار گرفته و هيچ     شش و جو    نهيبدون پوش  رديفه ما بين جو      چهار

ـ پـس از ما    و وزن خـشك انـدام هـوايي          اهـان يارتفـاع گ  كمتـرين ميـزان كـاهش        متغيرهاي ارزيابي شـده    ـ هي  بـا قـارچ     يزن

Gaeumannomyces graminis var. tritici ماننـد  فـه  يجو شـش رد   استفاده از انواع ارقام،نيبنابر. ديده شد  رديفهششجو  در

 پاخوره يماريتواند به کاهش بيم جاي گندم در مناطقي كه شانس وقوع بيماري زياد استه  بب تناوچرخهدر ا والفجر يکارون 

   .ديگندم کمک نما

  

  مقاومت ، رديفه شش جو، رديفه چهارجو ،فهي جو دو رد،نهي جو بدون پوش،ه گندمپاخور :  كليدي هاي واژه

  
  

  دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقيقات، تهرانارائه شده به  ،دوم ارشد نگارنده يان نامه کارشناسي از پايبخش :*

  a_fassihiani@yahoo.com : پست الكترونيكي، مسئول مكاتبات:**

 شناسی گياهی، مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی فارساستاديار پژوهشی بيماری. ١
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  مقدمه

 از مهم بعـد ن غالت يچهارم) .Hordeum vulgare L( جو

ب يبه ترت  وشودميبرنج در جهان محسوب    و ، ذرت ،گندم

 ه مالـت و   يـ ک سوم ته  ي ، خوراک دام  يسوم برا  ت دو ياولو

 سـاالنه  .شـود مـي  انسان مصرف    يدرصد آن جهت غذا    دو

ون هکتـار در جهـان      يـ  مل ۵۶ون تن جو در سـطح       ي مل ۱۳۶

 زاند ا کننده عبارت  دي تول ين کشورها يترمهم .شود مي ديتول

 ،ني اکـرا ،اي اسـترال ، کانـادا ،هيون روسـ  يفدراس،  ه اروپا ياتحاد

 Australian Goverment( کـا ياالت متحـده امر يه و ايترک

هکتـار    هـزار ۱۶۵۹ ۰۰۰سطح کشت جو در کشور ). 2008

  بـوده اسـت      تـن  ۲۸۷۸۰۰۰ د در کشور حدود   يزان تول يو م 

) Minstry of Agriculture 2006 (  

 Gaeumannomyces از ي پـاخوره گنـدم ناشـ   يماريب

graminis (Sacc.) v. Arx and Olivier var. tritici 
Walker )Ggt(    کماکان به عنوان عامل مهـم محدودکننـده 

اهان جهت استفاده درچرخه تنـاوب بـه        يدر انتخاب نوع گ   

 داراي  Ggtقـارچ . شـود مـي  محسوب   يماريمنظور کنترل ب  

باشـد  يان مي  در خانواده گندم   اختصاصاًطيف وسيع ميزباني    

ها را آلوده و  و گراسياهان زراعياز گ گونه ۳۵۰و بيش از 

  .)Nilsson and Smith 1981(دينمايته ميا پارازي

 يهـا يمـار يب هـاي مـؤثر جهـت كنتـرل    يكـي از روش 

اسـتفاده از ارقـام     گنـدم   بيمـاري پـاخوره      از جمله    يخاکز

ـ     ي مبن هايیشگزار. متحمل با مقاوم است    ن ي بر مقاومـت ب

 امـا   ، پاخوره گندم وجـود دارد     يماريارقام گندم نسبت به ب    

 ديـ ز بوده و گندم را با     ين حالت ناچ  ين اختالفات در بهتر   يا

  بـه حـساب آورد     يمارين ب يزبان نسبت به ا   ين م يترحساس

)Scott 1981; Rothrock 1988.( ر ي در سـا  مقاومت نـسبي

ت بـه قـارچ عامـل بيمـاري          نـسب  نـه ي خانواده گرام  ياعضا

  بـــراي نمونـــه در گونـــه.  شـــده اســـتديـــدهپـــاخوره 

(Syn. Agilops squarrosa) Triticum tauschiiــم   ه

حساسيت به اندازه گندم نـان و هـم مقاومـت تـا سـطوح               

 و  كانروسيله  ه  اين مسئله ب   چاودار گزارش گرديده است و    

 .يد گرديده استيأت) Conner et al. 1988 (همکاران

ان حساسيت جوبه بيماري پا خوره غـالت كمتـر از           ميز

 يک بررسـ يدر ). Gutteridge et al. 1993( باشد گندم مي

 پاخوره  ي گندم در اثر بيمار     و  در جو  عملکردميزان كاهش   

د يــ گرديريــگ انــدازه در صــد۵۰ و ۲۴ب يــترته گنــدم بــ

)Cunningham et al. 1968( . زانيـ گـر م يک مطالعه ديدر 

گـزارش   درصـد    ۲۰-۳۹ نيبر جو پاييزه     د  عملکرد كاهش

هاي گلخانه و مزرعه بـا چنـد ژنوتيـپ           نتيجه آزمايش  .شد

 نشان  يمارين ب يرا نسبت به ا   جو همگي حساسيت متوسط     

 باعـث کـاهش تـراکم        پاخوره گندم عمدتاً   يماريب،  اندداده

كـه تعـداد    در حـالي  د  ي عملکرد و وزن هزار دانه گرد      ،بوته

بهاره   در بين ارقام جو نيز جو    ،نکردر  دانه در هر سنبله تغيي    

 يانا جـ ياو .)Mielke 1992(  ،حساس تر از جو پاييزه بود

 رقـم جـو     ۵۶ ، رقم گنـدم   ۲۴۴واکنش  ) 1990 (و همکاران 

دو   رقـم جـو    ۳۶نه و   يبدون پوشـ    رقم جو  ۵۰ ،فهيشش رد 

 پـاخوره گنـدم مـورد       يمـار يفه نسبت به قارچ عامـل ب      يرد

ن ارقام جو و گندم     يشان داد که ب   ج ن ينتا.  قرار دادند  يبررس

ن يـ در ا .اخوره گندم تفاوت وجـود دارد  پيمارينسبت به ب 

فـه تحمـل    ين و جو شـش ودو رد      يتر گندم حساس  يبررس

 . داشتنديماري نسبت بيشتريب

 يزان آلـودگ يـ  م)Scott 1981 (اسـكات براساس نتـايج  

   . متفـاوت بـوده اسـت    ارقـام جـو  انـواع   در بـين هـا شهيـ ر

 از نظـر  نـشان داد کـه  ) 1992(يلکـ يم يهايرسبر چنينهم

 Hordeum bulbosum  ، Hordeum هـاي  گونـه ،مقاومـت 

bogdani و H.brevisubulatum ــي ــسيار كم ــساسيت ب   ح

 عنـوان منبـع     تـوان ياز آنها مـ    دارند و  Ggt به قارچ    نسبت

بـا توجـه بـه       .اصالح ارقام جو استفاده نمود    مقاومت براي   

م در بـسياري از منـاطق       كشت جـو پـس از گنـد        اهميت و 
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جـاي  ه   ب ب تناو چرخه و به منظور استفاده از جو در           كشور

گندم در مناطقي كه شانس وقوع بيماري پاخوره گندم زياد          

 حـساسيت نـسبت بـه    زانيـ مجو از نظـر  ارقام    انواع ،است

جدايه ايراني عامل بيماري پاخوره گندم در شرايط اتاقـك          

  .رشد مورد بررسي قرار گرفتند

  

 وش بررسیر
 )Ggt(ه يمنابع جدا

کــه از  )G.g. var. tritici ) Fars103ه قــارچ يــک جدايــ

 پاخوره گندم که از استان فارس       يماري آلوده به ب   يهاشهير

ه از  يـ ن جدا يـ ا. ده بود در مورد استفاده قرار گرفـت       شجدا  

ر ي بـا سـا    ييـ زايمـار ي و ب  يکيات مورفولـوژ  ينظر خصوص 

گـر نقـاط    يان فـارس و د    مده در اسـت   آدست  ه   ب يهاهيجدا

هـا در  هيـ ن جداينده ايعنوان نماه  نداشتند و ب  يکشور تفاوت 

  قبـل از انجـام    ).Zare 2002(ديـ ق اسـتفاده گرد يـ ن تحقيـ ا

 يه رو ين جدا ي ا ييزايماري ب ، واکنش ارقام جو   يهاشيآزما

نـان  يزا بـودن آن اطم    يمـار ياهچه گندم انجام شـد و از ب       يگ

  . )Fassihiani et al. 2002(د يحاصل گرد

 
  )Inoculum(هيماه زاد يته

) .Avena sativa L (يوالف اهلـ ي ي روGgtه قارچ يزاد ما

 رشـد اسـتفاده     اتاقک واکنش ارقام جو در      يبه منظور بررس  

ک ي ساعت درون فالسک     ۲۴والف به مدت    ي هایبذر .دش

 يآب اضـافه از فالسـک حـاو        سـپس . ديس گرد ي خ يتريل

در اتوکالو   °C ۱۲۱ در   ک ساعت يو به مدت      جدا هایبذر

 يک سـانت  يـ ک قطعه   ي .دي گرد يدر سه روز مجزا ضدعفون    

 در  فعال و  Ggtوم قارچ   يسلي م ي حاو PDAط کشت   يمح از

 .ديــهــا منتقــل گردحــال رشــد جــدا و بــه درون فالســک

 قـرار  C ۲±۲۲° ها به مدت چهار هفته در انکوباتورفالسک

 Ggtنواخــت نمــودن رشــدقارج کيــبــه منظــور  .گرفــت

والف و قارچ هـر هفتـه در دو نوبـت           ي ي حاو يهاالسکف

 ).Mathre 1992 (ديهم زده و مخلوط گرده خوب ب

  

 اقک رشدتاهان در ايواکنش گ

جـو   شـامل  (.Hordeum vulgar L) جـو  ارقـام بذور انواع

دو  جـو ، )Naked barley( نهيا جـو بـدون پوشـ   يـ  يمحلـ 

و ) رقـم جنـوب   (فـه   يچهـار رد    جـو  ،)م روز يرقم ن (فهيرد

 شـن   هـاي در لولـه  ) ا کـارون  يـ رقم والفجر (فه  يوشش رد ج

قارچ عامل بيماري پـاخوره     ح با   يه تلق يم درصد ما  ي ن يحاو

) Yates 1986 (اتزيـ  روش مطابق) Fars ۱۰۳جدايه (گندم 

  فاقد  خرد شده  هایبذرهاي شاهد از    ماريت در   .دش يزنهيما

 درصـد ظرفيـت     ۶۰ها بـه ميـزان      لوله.  استفاده شد  هيما زاد

ـ   ديـ مرطـوب گرد  اي با آب مقطر سترون      عهمزر طـور  ه   و ب

هاي ويژه درون اتاقك رشـد در دمـاي         تصادفي درون قفسه  

°C ۲±۱۶ ســاعت ۸ ســاعت روشــنايي و ۱۶ و فتوپريــود 

آب بـه    هر زمـان كـه الزم بـود          .ديدندرداري گ تاريكي نگه 

گونه  چو در طول مدت آزمايش نيز هي      د  يها اضافه گرد  لوله

 در قالب يك    يبررساين  . ها افزوده نشد  ماده غذايي به لوله   

 انجـام  تكـرار    چهـار  تيمـار و     پـنج تصادفي بـا      طرح كامالً 

ها خـارج  ها به آرامي از لوله  روز گياهچه  ۲۸پس از    .گرديد

 طول طوقه   ،   شاخص عالئم بيماري   ،  و درصد آلودگي ريشه   

كـاهش وزن    و درصـد     ارتفـاع  درصـد كـاهش      ،  سياه شـده  

تجزيه و تحليـل آمـاري      . گيري گرديد خشك گياهان اندازه  

 . انجـام گرفـت  MSTAT Cها با استفاده از نـرم افـزار   داده

بر اساس سطح ريشه  )۵از صفر تا (شاخص عالئم بيماري 

گيـري   به شرح زير اندازه    Ggt تغيير رنگ يافته در اثر قارچ     

 .دش

اراي لكه سـياه    ها د ريشه% ۲۰-۱=۱،گياهان بدون عالئم  =۰

ها داراي لكه سياه در     ريشه% ۳۰-۲۱=۲ ،در استوانه مركزي  

هـا داراي لكـه سـياه در      ريشه% ۸۰-۳۱ =۳ ،استوانه مركزي 
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ها داراي لكـه سـياه در       ريشه% ۱۰۰-۸۱=۵ ،استوانه مركزي 

    .استوانه مركزي

  

  ج ينتا

شـامل جـو بـدون       انواع ارقام جو   واكنش   يبه منظور بررس  

 رديفـه شـش   جو    رديفه و  چهار جو   ،   رديفه دو جو   ،نهيپوش

 پـاخوره   يمـار يعامل ب  Ggtدر شرايط اتاقك رشد با قارچ       

آلـودگي  زان  يـ م چهار هفتـه  پس از   . دندي گرد يزنهيگندم ما 

 ، طوقـه  نسـياه شـد   زان  يـ م ، شاخص عالئم بيمـاري    ،ريشه

 سـنجش  و وزن خشك گياهان نسبت به شاهد مورد          ارتفاع

 (CRD)الب طرح كامل تصادفي     آزمايشي در ق   .قرار گرفت 

  . گرديدانجام تكرار چهار   تيمار وپنجبا

هاي مورد بررسي نـشان      نتايج تجزيه واريانس شاخص       

دار اختالفات معنـي    طوقه نسياه شد زان  يم كه در متغير     داد

 وجـود  G.graminis var.triticiن ارقام جـو نـسبت بـه    يب

ــر   ).=P ۰۵/۰ (دارد ــاي ديگ ــه ازدر متغيره ــد  جمل درص

 درصد كاهش طـول     ، شاخص عالئم بيماري   ،آلودگي ريشه 

% ۱دار در سطح     اختالفات معني  ي خشک اندام هوائ   و وزن 

  ).۱ جدول( ديز مشاهده گرديارقام جو ندر بين 

بندي آماري تيمارها بـا اسـتفاده        ميانگين و گروه   همقايس

   در (DMRT)اي دانكــــن از آزمــــون چنــــد دامنــــه  

ــاي ــ ممتغيره ــودگيزاني ــشه آل ــد  ، ري ــياه ش ــهنس   ، طوق

  كــاهش  و ،ارتفــاعكــاهش  ،شــاخص عالئــم بيمــاري  

نها بـه شـرح زيـر       آل  يتحل ه و ي تجز انجام پذيرفت كه   وزن

  .است

  

  آلودگي ريشه 

هاي آلوده در   ها با محاسبه درصد ريشه    شهي ر يزان آلودگ يم

ا چنـد لكـه نكروتيـك در        يـ اه براساس وجـود يـك       يهر گ 

 نظـر گـرفتن انـدازه آنهـا         شه بـدون در   يـ  ر ياستوانه مرکز 

  .محاسبه گرديد

 نـسبت بـه      درصد آلودگي ريـشه    از نظر جو   انواع ارقام 

ــارچ  ــيGgtق ــات معن ــد ) P=0.01( دار اختالف ــشان دادن ن

جـو نـسبت بـه        ترتيب حساسيت انـواع ارقـام      .)۱جدول  (

بيماري پاخوره گندم از نظر درصد آلودگي ريشه بر اساس          

ه ب) ۱ شکل(ي آماري تيمارها    بندها و گروه  مقايسه ميانگين 

  : استصورت زير 

 جـو  < رديفـه  دو جـو  <رديفه چهار جو  < رديفه   ششجو  

  نهيبدون پوش

 ۷۵/۹۲نه با حداكثر ميزان آلودگي ريشه       يجو بدون پوش  

گروهي مجزا از نظر آماري قرار گرفت و با ديگر         درصد در 

گونـه   هـيچ  .=P) ۰۱/۰ (داشـت جـو اخـتالف      انواع ارقـام  

 دو رديفـه و   چهاردار آماري در بين ارقام جو       عنياختالف م 

ـ  ـميـ ه  ـاگر چ  ،رديدـاهده نگ ـه مش ـرديف ودگي جـو   ـزان آل

 كمتـرين   . رديفـه بـود    دوه اندكي كمتر از جـو       ـ رديف چهار

ــشه  ــودگي ري ــزان آل ــو  مي ــا در ج ــش ه ــه ش ــده رديف   دي

  .)۱شكل  (شد

  

  شاخص عالئم بيماري 

ـ   شاخص بيماري با محاسبه سطح ريشه      وده در هـر    هـاي آل

ا چند لكه نكروتيـك در اسـتوانه        ياه براساس وجود يك     يگ

انواع  ).Take-all index(د ي گرديارذشه نمره گي ريمرکز

 پـس   ها جو از نظر شاخص عالئم بيماري روي ريشه        ارقام

نـشان  دار   با يكديگر اختالف معني    Ggt با قارچ    يزنهياز ما 

ـ  عالئم بيماري زان شاخص   ي م .=P) ۰۱/۰( دادند ن انـواع   ي ب

ميزان ن  يشتري ب .)۲ شکل(ر بود ي متغ ۵۷/۳-۵/۱ن  يارقام جوب 

ن آن  ي و کمتـر   نهيجو بدون پوشـ    در   شاخص عالئم بيماري  

 نهيحساسيت جو بـدون پوشـ     . دشده  دي رديفهشش  جو  در  

   ميـزان شـاخص     .بـيش از ديگـر ارقـام بـود         يا جو محلـ   ي
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   در اتاقك رشدGaumannomyces (Gg) نسبت  واكنش بعضي از ارقام جوهاي مورد بررسي در آزمون  تجزيه واريانس شاخص.۱جدول 

Table 1.Analysis of variance of reaction (disease indices) of some barley cultivars to Gaumannomyces (Ggt) in a growth room. 
  (Mean Square)ميانگين مربعات 

 منابع تغيير
Source of 
variation  

 درجه آزادي
Degree of 
freedom  

 درصدآلودگي ريشه
Root infection (%)  

 شاخص عالئم بيماري
Disease index  

   طوقهنسياه شد

Blackened 
crown 

 ارتفاعكاهش 
Hight reduction 

(%)  

 كاهش وزن
Weight reduction 

(%)  

  **443.70  **391.28  *5.48  **3.5 **1831.53  3  تيمار

  65.71  12.19  204.1  0.33 *45.4  12  خطا

* :)P=0.05.(  

:** )P=0.01.(  
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Fig. 1. Effect of an Iranian isolate of Gaeumannomyces graminis var. tritici  on root infection of Barley types in a growth 
room. 

 .دار نيستندمعني% ۱ در سطح DMRTباشند از نظر آزمون هايي كه داراي حروف مشترك ميستون
    * Means followed by the same letters are not significantly different  according to  DMRT(P=0.01).   

  

جو نيز   نواع ارقام رديفه با بقيه ا   شش   جو   درعالئم بيماري   

نه و  ي دو رقم جـو بـدون پوشـ        نيب. داشت داراختالف معني 

 و چهار رديفه جو قرار دارنـد كـه          دوجو شش رديفه ارقام     

نداشـته و ميـزان      دارگونـه اخـتالف معنـي     با يكديگر هـيچ   

از نظـر    . بـوده اسـت    ۲۵/۲شاخص عالئم بيماري در آنهـا       

 نمـودار   ،بنـدي تيمارهـاي فـوق     ترتيب قرارگيري و گـروه    

بـا نمـودار درصـد      ) شاخص كيفي (شاخص عالئم بيماري    

  .روند مشابه داشتند) شاخص كمي(آلودگي ريشه 

   طوقه نسياه شد

 ي در صورت وجود داشـتن رطوبـت کـاف          طوقه نسياه شد 

  پـاخوره گنـدم    يكي از عالئم توسـعه و پيـشرفت بيمـاري         

 سياه  اندازهتفاوت در  يبررساين    در .است زبانيهان م درگيا

ن يـ ج ا ينتـا . ديـده شـد    جـو    ارقـام  طوقه دربين انواع     نشد

 اندازه در )P=0.05( دار كه اختالفات معني  داد نشان   يبررس

   وجــود داشــتجــو  طوقــه بــين انــواع ارقــامن ســياه شــد

  جـو   بين انواع ارقـام   ميزان سياه شدن طوقه در       .)۱جدول  (
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Fig. 1. Effect of an Iranian isolate of Gaeumannomyces graminis var. tritici  on disease index of Barley types in a growth room. 
 .دار نيستندمعني% ۱ در سطح DMRT از نظر آزمون هستند،هايي كه داراي حروف مشترك ستون

    * Means followed by the same letters are not significantly different  according to  DMRT(P=0.01).  

  

ـ    اتاقـک  در شـرائط     Ggt با قارچ    يزنهيپس از ما   ن ي رشـد ب

 نميـزان سـياه شـد     ن  يشتريب. ر بود يمتغ متري سانت ۱/۳-/.۲۵

 رديفهشش  جو  در  ن آن   ي و کمتر  نهيجو بدون پوش  در  طوقه  

 نحـداكثر ميـزان سـياه شـد    ). ۳ شـکل (دي گرديرياندازه گ 

سه يـ که با مقا   بودمتر   سانتي ۱/۳ نهيطوقه در جو بدون پوش    

 بـا هـم     دارگونه اختالف معني   و چهار رديفه هيچ    دوجو   با

دار در ايـن متغيـر در جـو شـش           تنها تفاوت معني   .تندنداش

  ).۳شکل (د ده شدي ارقام جو رديفه با ديگر انواع

  

   ارتفاعكاهش 

زني شده با عامل بيماري پاخوره       جو مايه  ارقامدر بين انواع    

ارتفاع  در كاهش    (P=0.01)دار   اختالفات معني  (Ggt)گندم  

جـدول  (شاهد مـشاهده گرديـد      مار  ي ت در مقايسه با  اهان  يگ

 در بين تيمارها نشان     اهانيارتفاع گ هاي   مقايسه ميانگين  .)۱

نه ي بيماري پاخوره گندم در جو بدون پوش       دهد كه عامل  مي

گر يد را ايجاد كرده كه با    %) ۹۲/۳۵ (ارتفاعن كاهش   يبيشتر

  كـاهش  زانيـ م ).۴ شـکل ( دار دارد  اختالف معني  انواع جو 

ـ هيـ  پس از ما   شش رديفه  و  چهار ،دو جو   در ارتفاع  بـا   يزن

بـود کـه    درصد ۲۳/۱۳ ،۶۱/۱۷ ،۶/۲۰به ترتيب  Ggt قارچ

 در جو   ارتفاع ميزان كاهش    .ر با هم نداشتند   داياختالف معن 

 نسبت به جو شش رديفه تقريبـاً        يمحل جو اي نهيبدون پوش 

  .دي گرديريگ اندازه برابر۵/۲

  

  كاهش وزن 

 پـس از     جـو  ارقامدر بين انواع     در يي خشک اندام هوا   وزن

 شـاهد   در مقايـسه بـا   رشد اتاقک درGgt با قارچ يزنهيما

  در يي خشک اندام هـوا    اهش وزن ميزان ك  .داد نشان   کاهش

 دار داشـت  اختالفات معنـي  ) ۱جدول  (  جو ارقامبين انواع   

)P=0.01.(       دهـد كـه     مقايسه ميانگين كاهش وزن نشان مـي

) ۳/۲۵(جو شش رديفه با كمترين ميزان درصد كاهش وزن      

 رديفه كه به ترتيب     دونه و جو    يجو بدون پوش   با انواع ارقام  

  .دارند اختالف   ،اندزن داشته  درصد كاهش و   ۵/۴۴  و ۴۶ /۹
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  . رشداتاقک در شرايط    جواه شدن طوقه در ارقاميس بر) Ggt(ماری پاخوره يرانی قارچ عامل بيه ايجدا تأثير  .۳شکل 

Figure 1. Effect of an Iranian isolate of Gaeumannomyces graminis var. tritici  on foot blackening of Barley types in a growth 
room. 

 .دار نيستندمعني% ۵ در سطح DMRTباشند از نظر آزمون هايي كه داراي حروف مشترك ميستون
    *: Means followed by the same letters are not significantly different  according to  DMRT(P=0.05).  
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  . رشداتاقک در شرايط    جواهان در ارقاميارتفاع گ بر) Ggt (ماری پاخورهيرانی قارچ عامل بيه ايجدا تأثير. ۴شکل 

Fig. 1. Effect of an Iranian isolate of Gaeumannomyces graminis var. tritici on plant height of Barley types in a growth room. 
 .دار نيستندمعني% ۱ در سطح DMRTباشند از نظر آزمون هايي كه داراي حروف مشترك ميستون

    *: Means followed by the same letters are not significantly different  according to  DMRT(P=0.01).  
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۱۱۸  

كدام از    درصد كاهش وزن با هيچ     ۴/۳۰جو چهار رديفه با     

 . )۵شـکل ( داري را نـشان نـداده اسـت   ارقام اختالف معني

جو با ترتيـب     قامكاهش وزن در بين انواع ار      ترتيب درصد 

  روند مـشابه   درصد آلودگي ريشه و شاخص عالئم بيماري        

كه بيشترين حـساسيت متعلـق بـه جـو           طوريه  ب. اندداشته

نه و كمترين حساسيت متعلق به جو شش رديفه         يبدون پوش 

و چهـار رديفـه بـا درجـه         دو  جـو    انواع ارقـام  . بوده است 

 و  نهيبـدون پوشـ   جـو    حساسيت نسبي ما بين  انواع ارقـام       

  .اندشش رديفه جاي گرفته

 
  بحث

   پـاخوره گنـدم حـساس       يمارينسبت به ب    جو يطور کل ه  ب

گزارش شـده    كمتر از گندم     آنميزان حساسيت    ي ول ،است

 .( Scott 1981; Rothrock & Langdale 1989;Zare  2002)اسـت 

نشان داد كه ميزان سـرعت مـرگ   ) Holden 1975 (هولدن

ــلول ــورتكس  س ــاي ك ــسمت در RCD)(ه ــر  ق ــاي پيرت  ه

باشد كه بـه  مي% ۴۱ و در جو %۶۵هاي اوليه در گندم    ريشه

ن يـ  ا)Deacon & Mitchel 1985 ( ميچـل  وديكـن عقيده 

ريزي شده اسـت كـه رونـد آن در گنـدم            يك پديده برنامه  

تر و در جو كمتر و در چاودار و يوالف كمتر از جـو              سريع

در  بـه علـت كـاهش مقاومـت ميزبـان            RCDپديده  . است

هـاي  كورتكس و آزادسازي و انتقال مواد غذايي بـه محـل          

  بـه نفـع    و) شهيـ ن کورتکس ر  يري ز يهاه سلول يال(آلودگي

   در جــو توقــف انتقــال مــواد آونــدي در  .اســت مــارگريب

  زان مــرگ يــم .باشــدهــاي اوليــه كمتــر از گنــدم مــيريــشه

   گنـدم و جـو پـس از         يهـا شهيـ  کـورتکس درر   يهاسلول

ــما ــهي ــارچ  يزن ــا ق ــزاG.g.var.tritici ب ــي اف ــدييش م   اب

 )Kirk 1984 .(رها شده يين قارچ با استفاده از مواد غذايا 

ــرگ ســلول  در ــر م ــااث ــورتکسيه ــه    ک ــا ب ــال آنه   وانتق

  جـاد عفونـت    يشه باعـث ا   يـ ن کـورتکس ر   يريـ  ز يهـا هيال

ــ ــردديـم ــ .گ ــالف در مـاخت ـــي ـــزان م ــاولـرگ سل  يه

 قابـل توجـه      جو يهاپي ارقام و ژنوت   يکس در بعض  ـکورت

ت بـه   يام نـس  ـن ارقـ  يـ شتر ا يممکن است با تحمل ب     بوده و 

 پــاخوره گنــدم ارتبــاط داشــته    يمــاريقــارچ عامــل ب 

  ).Liljeroth 1995(باشد

 ارقــام ين بعــضي در بــييهــا تفــاوتين بررســيــدر ا

بـين   در. ديـ  مـشاهده گرد   يمـار يجونسبت به قارچ عامل ب    

ــام ــواع ارق ــ جــو،جــو ان ــ ي محل ــ ا جــوي ــدون پوش   نهيب

)Naked barley (  نيکمتــر جــو شــش رديفــه ن ويشتريــب 

آلـودگي ريـشه و     زان  يـ م. اند داشته Ggt قارچ   حساسيت به 

شاخص عالئم بيماري در جو شـش رديفـه كمتـر از بقيـه              

) Scott 1981 (اسـكات  بـا نتـايج   ها بـا افتهين ي ا.ارقام بود

 و چهـار  دو  مبني بر حساسيت كمتر جو شش رديفه از جو          

 يانا جـ  يتوسط او  که   ي در بررس  ي ول .ت داشت رديفه مطابق 

فـه و شـش     يرد  جـو دو   ،انجام گرفـت  ) 1990(و همکاران   

 پـاخوره   يمـار ين تحمل نسبت به ب    يشتريب ب يترته  فه ب يرد

زان يـ جـه م  ين اختالفات ممکن اسـت در نت      يا .گندم داشتند 

 يماري ب يابيا روش ارز  ي  و هاشيط انجام آزما  ي شرا ،هيزادما

 .باشد

چهار رديفه   و دو   داري بين جو  اختالف معني گونه  هيچ  

كـاهش طـول و درصـد        هاي درصد در شاخص . دش ن ديده

 كمترين ميزان كاهش متعلق به جو شش رديفه         ،كاهش وزن 

ــود ــه،بـ ــتالف      اگرچـ ــه اخـ ــار رديفـ ــو چهـ ــا جـ    بـ

ل يـ اختالف در مقاومت ارقام جو بـه دل       . داري نداشت معني

پـاخوره گنـدم     يماريت آنها نسبت به ب    ياختالف در حساس  

 يمـار يمقاومت ارقـام جـو نـسبت بـه ب     اختالف در .است

 Jensen and( پـاخوره گنـدم قـبال گـزارش شـده اسـت      

Jorgensen 1976 .( ارقـام  يتحمل بعض  دربسياریعوامل 

دکـان و  . دخالـت دارنـد   G.g. var. triticiجو نـسبت بـه   

ــد کــه ســلول ) 1978 (يهنــر ــشان دادن    کــورتکس يهــان
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Fig. 1. Effect of an Iranian isolate of Gaeumannomyces graminis var. tritici  on plant dry weight of Barley types in a growth 
room. 

 .دار نيستندمعني% ۱ در سطح DMRTباشند از نظر آزمون  مشترك ميهايي كه داراي حروفستون
    *: Means followed by the same letters are not significantly different according to  DMRT(P=0.01).  

  

فـه  ير جوشـش رد يـ  ارقام جـو نظ  يه در بعض  ي اول يهاشهير

تفـاوت در  ز يـ گنـدم ن  در. ه ارقام جـو بـود  يبق تر ازميضخ

 پاخوره گندم مربـوط بـه       يماريت ارقام نسبت به ب    يحساس

 يهاشهي کورتکس ر  يهاواره سلول ياختالف در ضخامت د   

ــاول ــهيه در گي ــااهج ــزارش گرد يه ــدم گ ــ گن ــتي   ده اس

)Penrose 1987(،ن ارقام گنـدم نـسبت   ي هرچند اختالف ب

 ين بررسـ  يـ در ا . باشـد ي مـ  يار جزئ ي پاخوره بس  يماريبه ب 

  ارقــام جــو  شه دريــ کــرتکس ريهــا ســلولزان مــرگيــم

  .دي نگرديريگاندازه

 يبعـض  شتري که ممکن است به تحمل ب      يگر عوامل ياز د 

ت يـ د ظرف يـ  پـاخوره گنـدم کمـک نما       يماريبه ب  ارقام جو 

ن يـ ده درا يـ ب د يه آس ي ثانو يهاشهي ر ينيگزي و جا  يبازساز

 يهـا هـشيـ د رـيـ ش توليافـزا ). Asher 1972( ارقام اسـت 

 يمـار ياز ب  ارقام جـو ممکـن اسـت باعـث فـرار          ه در   يثانو

 1978)( يدکـان و هنـر    ن  يـ عالوه بر ا   .پاخوره گندم گردد  

ه يــ اوليهــاهـشيــ در ريوبـد چـــکــه آونــ دـدادنــ انـنــش

سه بـا گنـدم کمتـر       يـ بـا مقا    ارقام جـو   يدر بعض  هااهچهيگ

  .ننديبيب ميسآ

ط مزرعه تفاوت در مراحل رشد ارقام گنـدم و          يدر شرا 

ر يباعث کاهش کمتر عملکرد و سا       ارقام يودرسا ز ي جو و 

جـه  ي کـاهش ارتفـاع و در نت       ،يير وزن اندام هوا   يرها نظ يمتغ

جـو بـه   . گـردد ي پاخوره گندم مـ يماري به ب  يلودگآکاهش  

تر بودن نسبت به گندم قدرت فرار از بيماري         علت زودرس 

ــت ــل از   .را داراسـ ــه قبـ ــدم در مرحلـ ــه گنـ ــاني كـ    زمـ

  قـارچ عامـل  رايط محيطـي هنـوز   از نظر شـ    ،دهي است گل

ن يـ ا در . خـود نرسـيده اسـت      تيـ حـداکثر فعال  بيماري به   

 جو مراحل رشدي خود را به پايان رسانده اسـت و            شرائط

 هفته فاصله زماني بين رسيدگي دانـه در گنـدم و            سهتقريباً  

  و ايــن زمــان نيــز   ) Hornby 1988 (جــو وجــود دارد 

ـ        بحراني ر شـدن سـرعت     ترين مرحله براي گنـدم و دو براب

 بهـار  ش درجه حـرارت در    يل افزا يبه دل  Ggtفعاليت قارچ   

  .باشدمي
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 بـه   يعدم وجودمقاومـت بـاالدر ارقـام گنـدم وجـو زراعـ            

ن مسئله است کـه خـسارت       يانگر ا ي پاخوره گندم ب   يماريب

 Gaeumannomyces graminis var. tritici وارده توسط قارج

ن يـ  ا ي زراعـ  يمراحـل تکـامل     قابل توجـه در    يانتخاب تأثير

ن مسئله ممکن اسـت قابـل انتظـار         يا .اهان نداشته است  يگ

 يمـار ي ب يرتناوب زراعـ  ي اخ يهاهرا که در ده   يبوده باشد ز  

 غـالت مهـار     يهاپاخوره گندم را در قسمت اعظم زراعت      

 ياصلمناطق   دريعين در شرائط طب يعالوه بر ا   .نموده است 

   ،شـــدندي کـــشت مـــيکـــه اجـــداد گنـــدم و جـــو زراعـــ

 يمـار يکنتـرل ب   در يبـسزائ  تـأثير   خـاک  يهاسميکرواورگانيم

 Gaeumannomycesت يحـساس ). Scott 1981 (انـد داشـته 

graminis   ک يـ ولوژيکنترل ب ، خاکيهاسميکراور گانيمبه

جه کـشت  يدر نت) Take-all decline(ده زوال پاخوره يوپد

ن اسـت کـه اسـتفاده از کنتـرل     يمداوم غالت نشان دهنده ا  

زبـان  يمقاومت م  سه با کوشش جهت بهبود    يک بامقا يولوژيب

  .تواند موثرتر باشد ي پاخوره گندم ميماريدر کاهش ب

 ارقـام   از ي بعـض   ميزان حساسيت كمتر   درنظر گرفتن با  

گندم و با توجه به محاسـن و        پاخوره   يماري ب جو نسبت به  

بيمـاري پـا    سک  يـ  ر  در مناطقي كه احتمال    ،ارائه شده علل  

 کنتـرل   يهـا ر روش ي و اسـتفاده از سـا      خوره گندم باالست  

شـش    نمودن ارقـام جـو     جايگزين،  ت وجود دارد  يمحدود

ـ   يو   والفجر مانندفه  يرد كـاهش    در  گنـدم  يجـا ه  ا کارون ب

  .تواند مفيد باشدبيماري و خسارت ناشي از آن مي
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